Základní škola Ořech a její KFOŠ

Každoročně se na jaře zapojujeme do mezinárodní matematické soutěže Matematický
Klokan. Letos naše účast opět přinesla pěkný výsledek a navázala na několik vítězství
z předešlých let. Dva žáci školy totiž v okresním kole soutěže v kategorii Cvrček obsadili první
místo. Jde o třeťáky Péťu Pavlína a Míšu Forejta. Moc blahopřejeme. V kategorii Klokánek – 4.
a 5. třída – jsme na nejvyšší umístění nedosáhli.
Návštěva proskleného včelína, kam jsme byli pozváni p. Glaserem 21. března, děti
velmi zaujala. Málokomu se podaří vidět skrz sklo až do „včelího soukromí“. Dozvěděli jsme
se mnoho zajímavého o těchto užitečných tvorech.

O den později – 22. března – se 3., 4. a 5. třída věnovala dopravní výchově. V akci, kterou
každoročně financuje BESIP, nejprve lektorka dvě hodiny beseduje s dětmi o bezpečnosti
na silnicích, chodnících, v autech i na kolech. Nabyté vědomosti si pak mohou děti ověřit
při druhém setkání i formou testu. Testování proběhlo 10. 4. a nejlepší byli ve třetí třídě Míša
Forejt a Martin Škrabánek. Ve čtvrté třídě Marek Folkman a v páté třídě Filip Němec.

28. března se starší žáci možná poprvé setkali s pravou jazzovou legendou. Koncert Jana
Koubková Quartet byl prostě úžasný a některé děti úplně nadchl.
Tradiční velikonoční výrobní odpoledne tentokrát připravoval KFOŠ ve spolupráci se
spolkem Oříšek. Odpoledne se podařilo, přišla řada dětí i rodičů. Odcházeli s náručí plnou
pěkných výrobků.
Letošní spaní ve škole vypuklo naplno v 18.30 v pátek 30. března. Sešla se nejen většina
současných žáků (chyběli snad tři nebo čtyři), ale i 25 žáků bývalých. Podvečer byl zahájen
rozdělením do soutěžních družstev. Ze soutěží pak zaujal třeba let na koštěti v družstvu, upíří
přenášení krve do odměrek za odstřelování česnekem (odstřelování se ochotně ujali bývalí
žáci), pantomima, pamětní soutěže nebo třeba pochod poslepu podle provázků. Když jsme se
znovu sešli ve II. třídě, měla už všechna družstva tolik, bodů, aby mohla vyslat všechny své
členy na půdu. Pak děti vyslechly při svíčkách starou ořešskou legendu o strašidlech ve škole.
V první třídě už byli připraveni muzikanti. Letos jejich kruhy rozšířili a obohatili i naši bývalí
žáci Markétka Forejtová a Honzík Macalík s kytarami a Tomáš Melcher s houslemi. Při zpěvu
písniček se na vstup na půdu čekalo příjemněji.

Podmínky tajemné stezky na půdě byly stejné, jako řadu předešlých let. Prvňáci si mohli
s sebou vzít starší doprovod, od druhé třídy musí děti spoře osvětlenou strašidelnou půdou
projít samy. Na konci se podepsat a otisknout na papír svůj palec. S hrdostí oznamujeme, že
letos to dokázaly opravdu všechny děti. No a pak už přišlo uložení do pelíšku a ukolébavka

s kytarami a houslemi. Spalo se dobře (i když málo). Ráno se snídalo, rozdávaly se opálené
strašidelné diplomy a šlo se domů.

Spaní se zase moc vyvedlo!
Za pomoc děkujeme dospělým pomocníkům – manželům Glaserovým, manželům
Forejtovým, panu Křížkovi a Ondřeji Kociánovi. Dále pak muzikantům panu Macalíkovi a
Švástovi a nové muzikantské generaci Markétce, Honzíkovi a Tomovi. Nemalé poděkování
také všem maminkám, tatínkům (i ti totiž pekli!) i babičkám. Ti se postarali o spoustu perníků,
koláčů, bábovek a dalších dobrot, pod kterými se prohýbal nás pingpongový stůl. Dětem
zpříjemnili večeři a snídani.
Větší děti – 4. a 5. třída – byly 4. dubna v Národním muzeu na interaktivní výstavě
Vynálezci a vynálezy.
Pak následovala velikonoční prázdniny.
11. dubna jsme se vypravili na ZŠ Klausovu v Praze. Loňské vítězství (a předloňské druhé
místo) ve vědomostním klání M.U.Z.O.R. (čte se odzadu) se ale našim „borcům“ zdaleka
nepodařilo obhájit. Letos byla celá soutěž zaměřená na olympijské hry.

Na 18. dubna pozval divadelní kroužek školu i školku do sokolovny na své vystoupení
Tajemství ořechového království. Malí herci se moc snažili a představení připravené
vedením p. Šavlové a p. Nové se jim povedlo.

pod

19. dubna přišel do školy pan Buchtele z okresního archivu v Dobřichovicích. Děti z 3. , 4.
a 5. třídy si s ním povídaly o práci archivu i o různých zajímavostech, které tu lze vidět. Byla to
zajímavá beseda.
Tuto sobotu se rodiče a děti vydají na Jarní ořešské putování, které připravil KFOŠ . Sraz je
v 9.00 u sokolovny a cílem turistického výletu jsou tentokrát Tachlovice.
A co se chystá?
Na 30. dubna – pondělí před státním svátkem – chystáme projekt Čarodějnice. Tento den
se v kuchyni MŠ nevaří, takže součástí projektu bude nejspíš i opečení něčeho (Nebo
někoho? Když už jsou ty čarodějnice).
Stejného dne přivezou na dvůr školy kontejner na sběr. Společná sběrová akce KFOŠ a
Oříšku pak proběhne 2. - 4. května od 7.00 – 8.00. Pochopitelně uvítáme i jakékoli větší
množství papíru, které schraňujete doma nebo v kanceláři. Pokud by někdo chtěl přivézt
větší množství papíru, jen se mu nehodí termín,kdy se papír vybírá, může zavolat do školy
a domluvit se na čase, který by se mu hodil lépe. Tel. 257960069.
Na 10. května opět chystáme pro okolní malotřídní školy u nás anglickou olympiádu.
Účastnit se jí budou vybraní žáci 4. a 5. třídy.
15. května se rozloučíme (neradi, je moc šikovný, ale končí mu semestr a vrací se
do Ameriky) s naším americkým lektorem Seanem. Pan učitel Crawley pochopitelně zůstává
a dále vyučuje anglickou konverzaci.
A na závěr ještě pozvání na výlet. Máte volno 19. května? Pak můžete vyrazit
na celodenní autobusový zájezd, který organizuje Kruh fandů ořešské školy. Vyjíždí se ráno
od školy, cílem je Plzeň. Dopoledne je v plánu navštívit zajímavé interaktivní muzeum
Technomanie, pak je na řadě Airpark, kde si můžete prohlédnout letadla a další zajímavou
techniku. Ti, kteří by se ještě chtěli na zájezd přihlásit, tak mohou učinit osobně nebo
telefonicky ve škole, případně poslat mail.
Hezké jaro všem!

Za KFOŠ a “ jeho“ školu Alena Forejtová a Lenka Kociánová

